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Policial lençoense morre no Paraná
Paulo Sérgio de Oliveira era agente da PF e participava de uma operação; caminhonete em que ele estava caiu no rio

Lençóis Paulista está de 
luto pela morte do agente fe
deral Paulo Sérgio de Oliveira, 
39 anos. Ele morreu na ma
drugada de ontem, em aciden
te registrado em Guaíra, região 
oeste do Paraná. Oliveira par

ticipava de uma perseguição a 
contrabandistas e traficantes 
de drogas. A caminhonete em 
que ele viajava, uma Silvera- 
do, seguia em alta velocida
de, derrapou em uma curva e 
caiu dentro do rio Xororó. O

delegado Emanuel Sartori da 
Rocha, 27 anos, que estava 
na caminhonete com Olivei
ra também faleceu. O agente 
lençoense tentou quebrar o 
vidro do veículo com um ti
ro, mas não obteve êxito. Os

outros policiais que participa
vam da operação também não 
conseguiram resgatá-los. Eles 
morreram afogados. Paulo 
Sérgio de Oliveira entrou para 
a polícia em 2001. Trabalhou 
durante um ano na Polícia Ci

vil de Bauru como investiga
dor e depois se transferiu para 
Lençóis Paulista onde atuou 
até julho de 2005. Depois de 
passar em concurso, assumiu 
o cargo em agosto do mesmo 
ano em Guaíra, como agente

da Polícia Federal. Segundo 
familiares, ele já havia pedido 
transferência para Bauru. O 
delegado era natural de Par- 
dinho. Oliveira será velado 
e enterrado hoje em Lençóis 
Paulista. ►► Página A3

TRAGÉDIA
Dario Clemente Pinto, 

de 78 anos, morreu no 
final da tarde de ontem 

em Agudos, após se 
envolver em um grave 

acidente de trânsito. 
O Fusca que ele dirigia 
bateu de frente em um 
caminhão pertencente 

a uma empresa de 
materiais de construção, 

depois atingiu um 
muro. Com o impacto, a 

porta do carro se abriu. 
Dario estava sem cinto, 

caiu do veículo e acabou 
sendo atropelado 

pelo caminhão. Até 
o fechamento desta 
edição, o corpo não 
havia sido liberado. 

As causas do acidente 
ainda serão investigadas 

pela Polícia Civil.
►► Página A3

E LE I Ç Õ E S

Barra tem  
m aior número 
de mulheres 
na política

É garantido por lei que 
30% das candidaturas a vere
ador devem ser para o sexo fe
minino, mas nas cidades onde 
O ECO circula, Barra Bonita é 
que tem o maior número de 
mulheres na disputa. Do to
tal de 125 candidatos, 41 são 
mulheres - mais de 29% das 
vagas. Agudos também apre
senta um número razoável de 
mulheres candidatas. Das 81 
solicitações de candidaturas, 
22 foram de mulheres. Em 
Lençóis Paulista, dos 115 po
líticos que pleiteiam uma va
ga na Câmara, apenas 23 são 
mulheres. ►► Página A5

M A C A T U B A

Fotografias resgatam 
história da cidade

SAUDE

Tempo seco eleva número de inalações

De 1° a 9 de julho pronto-socorro realizou 283 inalações; especialistas recomendam cuidados especiais com crianças e idosos

O acervo do Centro Cul
tural ajuda a contar um pou
co a história de Macatuba. As 
imagens estão sendo digitali
zadas. A iniciativa é a segunda

etapa do projeto 'Escrevendo 
Nossa História'. A primeira 
foi a organização cronológica 
dos principais acontecimen
tos. ►► Página A7

Os atendimentos dos ser
viços de Saúde em Lençóis 
Paulista aumentaram em até 
80% por causa do tempo se
co. Um dos termômetros do 
fenômeno climático é o nú

mero de inalações. Para se ter 
uma idéia, no período de 1 a 9 
de julho foram realizadas 283 
inalações no pronto-socorro 
do Hospital Nossa Senhora 
da Piedade. Número maior do

que o realizado durante o mês 
de janeiro inteiro -  quando o 
volume de chuva é grande - e 
foram contabilizadas 232 ina
lações. Nos postos do PSF o 
movimento também é maior.

Na lavoura da cana-de-açúcar 
ainda não foi registrada que
da na produção, mas se a seca 
continuar e a umidade ficar 
abaixo de 20%, a queima fica 
proibida. ►► Página A2
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Nascente 
no Monte 
Azul está 
contaminada

►► Página A5

O PERIGO DAS PIPAS
Após denúncia anônima, a Polícia Militar de Lençóis Paulista 
apreendeu ontem a tarde inúmeras pipas e carretéis de linha 
com cerol em uma área do Parque Rondon, local onde está sen
do construída uma área de lazer. Um garoto de 16 anos e um 
rapaz de 18 anos foram encaminhados até a Delegacia de Polí
cia, ouvidos e liberados. Soltar pipa com cerol é crime. Mais do 
que isso, é perigoso. No dia 9 de julho uma jovem de 23 anos 
morreu em Sorocaba depois que seu pescoço foi cortado por 
uma linha de pipa com cerol.

Foto: O ECO

Foto: O ECO



s a u d e

Segue o seco
Tempo seco e frio aumenta em até 80% o número de atendimentos para doenças 
relacionadas às vias respiratórias; crianças e idosos são os que mais sofrem

Fernanda Benedetti

Da  Redação

Tosse seca, falta de ar, pul
mão congestionado, febre. 
Esses são alguns sintomas 
que afetam grande parte das 
pessoas nesta época do ano, 
principalmente crianças e ido
sos. O principal responsável é 
a estiagem. O problema pode 
ser percebido pelo aumen
to no número de inalações e 
nos atendimentos do pronto- 
socorro e nos postos do PSF 
(Programa Saúde da Família). 
Para se ter uma idéia, no perí
odo de 1 a 9 de julho foram 
realizadas 283 inalações no 
pronto-socorro do Hospital 
Nossa Senhora da Piedade. 
Número maior do que o reali
zado durante o mês de janeiro 
inteiro- quando o volume de 
chuva é grande - e foram con
tabilizadas 232 inalações.

Se a média de inalações 
diárias se mantiver até o final 
do mês, julho deve fechar com 
mais de 900 atendimentos, o 
que representaria um aumen
to de 80,6%. A informação 
é de Ronaldo Conti, gerente

INALAÇÕES 
EM 2008

NÚMERO DE INALAÇÕES 
REALIZADAS NO 
PR^ONTO-SOCORRO Jonatan Micael Olanda da Silva, de 8 anos, faz inalação no pronto-socorro de Lençóis Paulista

INALAÇÕES REALIZADAS 
PELOS PSFS DO JARDIM 
NAÇÕES, JÚLIO FERRARI, 
ALFREDO GUEDES, CAJU, 
VILA CRUZEIRO, SÃO 
JOÃO, MARIA CRISTINA
Janeiro................................ 147
Fevereiro............................ 311
Março................................. 418
Abril....................................481
Maio....................................576
Junho...................................580

executivo da OCAS (Organiza
ção Cristã de Ação Social) que 
administra o pronto-socorro. 
Como não há especificações 
sobre os procedimentos mé
dicos, o número de inalações 
acaba sendo a melhor forma 
de medir esta variação. Segun
do Conti, também é comum 
aumentarem o número de 
pessoas que são hospitaliza
das por causa de viroses.

O pronto-socorro é conside
rado o maior termômetro para 
medir o aumento nas doenças 
que atacam as vias respiratórias 
superiores - comum em tem
pos de seca -  mas os núme
ros de atendimento também

sofrem evolução considerável 
nos postos do PSF (Programa 
Saúde da Família). Segundo 
a coordenadora de Saúde Co
munitária de Lençóis Paulista, 
Cristina Consolmagno Bap- 
tistella, nesta época do ano a 
ocorrência de doenças como 
laringites, faringites e outras 
doenças nas vias respiratórias 
aumentam em até 80%.

"Este época é muito difícil 
porque meu filho tem tosse. 
O tempo seco como está piora 
mais ainda a situação", diz Mi- 
lene Ribeiro de Matos. "Minha 
filha sempre teve tosse alérgi
ca e falta de ar por causa do 
tempo seco", completa Maria

Perpétua dos Santos.
Há cerca de 40 dias não 

ocorre uma chuva com volu
me suficiente para melhorar 
o ar seco. No dia 24 de ju
nho até choveu, mas o volu
me pluviométrico foi de 11 
milímetros. Na quarta-feira, 
a umidade relativa do ar me
dida pelo IpMet (Instituto de 
Pesquisas Meteorológicas) de 
Bauru era de 33%. Entre 20 e 
30% já é considerado situação 
de alerta. Abaixo disso já pode 
ser considerado uma situação 
crítica. Se a seca continuar, o 
rendimento na lavoura de ca
na-de-açúcar e as queimadas 
podem ser comprometidas.

Médica recomenda cautela e muito líquido
Não tem com fugir do tem

po seco, mas algumas medidas 
podem ser tomadas para mi
nimizar o impacto à saúde das 
crianças e dos idosos, principal
mente. Segundo a coordena
dora de Saúde Comunitária de 
Lençóis Paulista, a pediatra Cris
tina Consolmagno Baptistella,

medidas caseiras podem fazer a 
diferença. "O inverno é sempre 
uma época problemática por
que o nariz passa a fazer as fun
ções de umedecer, aquecer e fil
trar. E o organismo das crianças 
ainda não está preparado para 
esse tipo de situação", diz.

Segundo Cristina, algumas

medidas como colocar uma ba
cia de água, toalhas molhadas 
- fazendo a chamada tenda úmi
da - são alternativas eficazes para 
aumentar o conforto das crian
ças. Além disso, a utilização de 
vaporizadores e umidificadores 
de ar também são importantes.

A pediatra também diz que é

importante as mães escolherem 
os horários mais quentes do dia 
para dar banho nos filhos e la
var e enxugar bem a cabeça, pa
ra evitar a friagem. Outra dica é 
evitar levar as crianças em locais 
fechados e com pouca ventila
ção. Olhos e nariz devem ser hi
dratados com soro fisiológico.

Lavoura ainda não 
sofre prejuízos

Fernanda Benedetti
'â

As marcas da seca estão presentes também nas plantas

Na lavoura da cana-de- 
açúcar ainda não foi registrada 
queda na produção, mas se a 
seca continuar isso é inevitá
vel, conforme explica o enge
nheiro agrônomo da Ascana 
(Associação dos Plantadores 
de Cana do Médio Tietê), 
Silvio Luiz Boso. "Se a seca 
se prolongar por mais alguns 
dias, a umidade deve ficar 
abaixo de 20% e a queima de 
cana fica proibida. Isso provo
ca uma queda no rendimento 
do corte da cana na lavoura", 
explica. A Secretaria de Meio 
Ambiente do Estado de São

Paulo já proibiu a queima 
nas cidades de Limeira e de 
Americana por causa da baixa 
umidade relativa do ar. Pelos 
próximos dez dias não há 
previsão de chuva em Lençóis 
Paulista e cidades vizinhas.

Caso a seca prejudique a co
lheita da cana no campo, outra 
conseqüência no curto prazo 
deve ser o aumento do preço 
do álcool na bomba. "Com a 
redução do rendimento da co
lheita, menos cana deve chegar 
na indústria e, consequente
mente, menos álcool deve ser 
produzido", explicou Boso.

A G UA  E ESGOTO

Sabesp promove encontro com 
mídia regional em Botucatu

José Aurélio Boranga e Raul Christiano durante encontro

Diretores e proprietários 
de rádios, jornais, sites e re
vistas da região da Unidade 
de Negócio Médio Tietê, 
participaram na terça-feira 
15 de encontro regional de 
mídia com o superinten
dente de Comunicação da 
Sabesp (Companhia de Sa
neamento Básico do Estado 
de São Paulo), Raul Chris
tiano, no auditório da em
presa, em Botucatu.

Na ocasião, os represen-

tantes dos veículos foram 
recepcionados pelo superin
tendente da unidade, José 
Aurélio Boranga. Christia- 
no, está percorrendo as uni
dades de negócio para apre
sentar aos veículos locais as 
estratégias de comunicação 
e de mídia da Sabesp para 
2008 e 2009. As reuniões já 
aconteceram nas regiões de 
Itatiba, Presidente Prudente, 
Caraguatatuba, São José dos 
Campos, Registro e Santos.



A C I D E N T E

Dia de luto
Morreu na madrugada de ontem, o lençoense e agente da Polícia Federal Paulo 
Sérgio de Oliveira; acidente ocorreu durante uma perseguição a traficantes

Da Redação
Foto: Divulgação

Morreu na madrugada de 
ontem o agente da Polícia Fe
deral Paulo Sérgio de Oliveira, 
39 anos. O policial é de Len
çóis Paulista e foi vitimado 
em um acidente de trânsito 
durante uma perseguição a 
contrabandistas e traficantes 
de drogas. O acidente acon
teceu por volta da uma hora 
da madrugada, no distrito 
de Oliveira Castro, em Guaí- 
ra, região oeste do Paraná. O 
delegado Emanuel Sartori da 
Rocha, 27 anos, de Pardinho, 
que viajava com ele, também 
morreu. A polícia não infor
mou quem dirigia a caminho
nete Silverado.

Segundo informações da 
Polícia Federal de Guaíra, os 
dois faziam a averiguação de 
uma denúncia anônima em 
uma operação de combate ao 
tráfico de drogas e contraban
do. Em alta velocidade, eles 
derraparam em uma curva e a 
caminhonete caiu dentro do 
rio Xororó. O delegado teria 
desmaiado com a pancada e 
Oliveira lutou para sair do ve
ículo. Chegou até a disparar 
um tiro, mas não conseguiu

Paulo Sérgio de Oliveira, morto na madrugada de ontem

quebrar o vidro. Os dois mor
reram afogados, apesar do 
esforço dos colegas que par

ticipavam da diligência em 
tentar o resgate.

Os corpos do agente len-

çoense e do delegado foram 
levados para o IML (Instituto 
Médico Legal) de Umuarama 
e liberados para um velório 
rápido em Guaíra, de onde 
seguiram para o interior de 
São Paulo: o delegado pa
ra Pardinho e o agente para 
Lençóis Paulista.

Até o fechamento desta edi
ção, o corpo de Oliveira ainda 
não havia chegado em Lençóis 
Paulista. O horário do enterro 
também não foi divulgado. O 
velório estava marcado para o 
Cemitério Municipal.

Paulo Sérgio de Olivei
ra entrou para a polícia em 
2001. Trabalhou durante um 
ano na Polícia Civil de Bauru 
como investigador e depois 
se transferiu para Lençóis 
Paulista onde atuou até julho 
de 2005. Depois de passar 
em concurso, assumiu o car
go em agosto do mesmo ano 
em Guaíra, como agente da 
Polícia Federal. Segundo fa
miliares, ele já havia pedido 
transferência para Bauru.

Oliveira ficou 15 dias de fé
rias em Lençóis Paulista e havia 
voltado ao trabalho na última 
terça-feira. Ele deixa mulher e 
um filho de 12 anos.

AGUD OS

Colisão entre caminhão e Fusca mata idoso
Um homem de 78 anos mor

reu no final da tarde de ontem, 
em Agudos, após se envolver em 
um acidente de trânsito. O Fusca 
que ele dirigia bateu de frente em 
um caminhão pertencente a uma 
empresa de materiais de cons
trução. Dario Clemente Pinto 
chegou a ser socorrido, mas não 
resistiu aos ferimentos e faleceu. 
Ele estava sozinho no carro.

O acidente aconteceu por 
volta das 17h, na rua Francisco 
Peixoto Gomide, Vila Honorina. 
O Fusca, placas BPV, 4264, de 
Agudos, se perdeu e bateu no ca
minhão com placas CQW 6853 
Agudos. Depois de bater no cami
nhão, o Fusca atingiu um muro. 
Com o impacto, a porta do carro 
se abriu. Dario estava sem cinto, 
caiu do veículo e acabou sendo 
atropelado pelo caminhão. Até o 
fechamento desta edição, o cor
po não havia sido liberado. As 
causas do acidente ainda serão 
investigadas pela Polícia Civil. Fusca que era dirigido por Dario Clemente Pinto, que morreu depois da colisão com caminhão

NOTAS POLICIAIS

r o u b o
Um roubo de veículo 

foi registrado em Lençóis 
Paulista, na segunda-feira 
14, por volta das 23h. O 
proprietário do carro, um 
Ford/Versailles, placas 
BVP 1228, de Lençóis Pau
lista, estacionou na rua 
Coronel Álvaro Martins, 
centro. O homem saiu e 
deixou a mulher no ban
co do passageiro quando 
dois homens chegaram e 
anunciaram o assalto. Os 
ladrões mandaram a mu
lher ficar quieta e arran
caram em alta velocidade 
para a rodovia Marechal 
Rondon (SP-300), sentido 
interior-capital. Na altu
ra da Cecap, a mulher foi 
deixada pelos bandidos. 
Em patrulhamento no dia 
seguinte, a Polícia Militar 
localizou o veículo na Vila 
Cruzeiro. Não havia ava
rias na parte externa, mas

o painel havia sido retira
do e o toca CD levado.

a r m a
Uma garrucha, mu

nição e uma faca foram 
apreendidas pela Polícia 
Militar na terça-feira 15, 
por volta das 20h30, na 
avenida 25 de Janeiro, em 
Lençóis. Após coibir uma 
briga de bar, testemunhas 
afirmaram que um dos 
dois homens que estava 
promovendo a arruaça 
subiu no muro de um su
permercado e estava ten
tando pegar alguma coisa. 
Ao checar a informação, 
a polícia encontrou as ar
mas e a munição dentro 
de uma sacola do lado de 
dentro estacionamento 
do supermercado. Nin
guém foi preso e não há 
informações se os objetos 
encontrados pertenciam a 
um dos briguentos.

d r o g a s

D ois são presos acusados de 
pertencer a rede de tráfico

A Polícia Civil de Agudos 
e de Borebi cumpriram dois 
mandados de prisão no úl
timo final de semana. D.F., 
43 anos, foi preso em sua 
casa em Agudos. A L.R.M., 
de 38 anos, foi preso em seu 
bar em Borebi. Os dois são 
acusados de fazer parte de 
uma rede de tráfico. A du
pla vinha sendo investigada 
há algum tempo. A prisão

b a r r a  b o n i t a

Pavilhão recebe Feirart a 
partir de amanhã

Começa amanhã e vai 
até domingo 20, mais uma 
edição da Feirart (Feira de 
Artesanato e Turismo) de 
Barra Bonita.

O evento já conta com 
mais de 80 expositores 
de Barra Bonita e região 
inscritos. Eles vão expor e 
comercializar seus traba
lhos no recinto do Pavi
lhão de Exposições 'Luiz 
Fernando Ortigossa'. A 
feira é uma realização 
do Departamento Muni
cipal de Turismo e esta
rá aberto das 9h às 23h, 
com entrada gratuita.

Também haverá no lo-

foi feita pelo delegado Edu
ardo Herrera dos Santos, 
que substitui Jader Biazon 
até agosto. A operação teve 
apoio da Dise de Bauru.

Foi instaurado inquérito 
foi instaurado para apurar 
o caso. Os acusados res
ponderão por tráfico e as
sociação para o tráfico. Eles 
foram levados para a cadeia 
de Duartina.

cal praça de alimentação e 
shows. No sábado as ati
vidades começam a partir 
das 15h, com um restival 
de rock com as bandas Be- 
ck e Regra I. Às 19h haverá 
show sertanejo com Bruno 
Otávio & Rafael.

No domingo, às 10h, 
acontece o festival de mú
sica gospel com a Banda 
Ágappe. Às 14h, tem festi
val infantil, com contos e 
histórias. Para finalizar o 
evento, a banda Beck no
vamente sobe ao palco, 
tocando muito rock para o 
público presente, a partir 
das 16h.

Temos uma

novidade
para você!

A Zilor está lançando seu novo site. 

Faça-nos uma visitai

www.zilor.com.br zilor
Energia e Alimentos B

LOJBRE
Veículos

Oferta do dia;
Lençóis Paulista : Av. Papa J.P. II, 49 Fone/FA X: [1 4 ] 3264-1222  
Bauru: Av. G etú lio  Vargas, 11-96 Fone/FAX: [14] 3214-4888

banco de couro

IEOSíjE®®

estamos em reforma

em lençóis Paulista
PRAMElHORAIENDl-lO!

Financiamento em até 72 U6Z6S c/taxas à partir de 1,19% ao Mês.

Foto: O Eco
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E D I T O R I A L

Mulheres no poder
O número de candidatos 

do sexo feminino aumenta a 
cada eleição. Mas apesar do 
fato de entrarem na disputa, 
as mulheres ainda são mino
ria na administração pública 
no país.

O ultimo relatório do 'The 
Global Gender Gap Report', 
referente a 2006, analisa as 
diferenças de oportunidades 
entre homens e mulheres em 
115 países. No que se refere 
ao acesso feminino a cargos 
do Poder Executivo, postos 
em ministérios e cadeiras 
no Parlamento, o Brasil está 
na 86® posição no ranking 
mundial, muito abaixo de 
países como Sri Lanka (7°), 
Argentina (23°), Jamaica 
(25°) e Paraguai (38°). Na 
classificação geral, o Brasil 
aparece na 67® posição.

O relatório aponta as 
diferenças de oportunida
de para homens e mulheres 
quanto a participação eco
nômica, acesso à educação, 
saúde e expectativa de vida 
e participação no poder. O 
acesso ao poder é o aspecto 
no qual as mulheres encon
tram mais dificuldades. Na 
média de todos os países es
tudados, elas ocupam apenas 
15% do poder político. Em 
1997, entrou em vigor a Lei 
9.504, que obriga os partidos 
a reservar a mulheres pelo 
menos 30% de suas candida

turas aos legislativos federal, 
estadual e municipal. Mas 
nem mesmo essa inovação 
legal melhorou muito a re
presentação feminina.

Embora seja um relató
rio elaborado por um órgão 
internacional, os dados ga
nham respaldo quando com
parados ao cenário político 
apresentados em cidades da 
região. Em Lençóis Paulista, 
Macatuba, Areiópolis e Bore- 
bi, não existe nenhuma mu
lher eleita para o mandato 
atual. Barra Bonita, Igaraçu 
do Tietê e Agudos possuem 
uma representante do sexo 
feminino cada. Já Piratininga 
chama a atenção pela partici
pação feminina. Além de ser 
governada por uma prefeita, 
Silvia Mendes Soares (PV), 
conta com duas vereadoras 
na Câmara Municipal.

Se as mulheres traçaram 
uma longa batalha para ga
rantir direitos fundamentais, 
como o voto, condições iguais 
de trabalho, além de dar duro 
para se firmarem no merca
do de trabalho, em ocupa
ções que anteriormente eram 
exercidas exclusivamente por 
homens, também é justo que 
participem ativamente das 
questões públicas. Mais do 
que garantir espaço para que 
elas concorram, é preciso dar 
um voto de confiança e acre
ditar em suas competências.

A R T I G O

Da natureza 
dos sentimentos

PAULO Eduardo Tonon

Existem coisas indispen
sáveis para a vida humana. 
Uma delas é a natureza. 
Outra o amor. A primei
ra alimenta nosso corpo e 
é responsável diretamente 
pelo ar que respiramos para 
nos mantermos vivos. A se
gunda, no entanto, age nas 
camadas mais profundas de 
um indivíduo, atinge nossa 
alma e nutri especificamen
te nosso coração. Cada um 
da sua maneira, mas os dois 
exemplos influenciam na 
qualidade do resultado de 
nossas ações na sociedade. 
Assim como as florestas são 
fontes de inúmeras riquezas 
para o homem, um senti
mento verdadeiro também 
deve gerar frutos positivos 
para a humanidade.

Ambos nascem de algum 
fator inexplicável. Um misté
rio tão grande que nenhum 
de nós jamais conseguirá 
desvendar. Também existe 
semelhança no modo como 
as árvores e os sentimentos 
de afeição e carinho se de
senvolvem. Sempre respei
tando uma lógica própria, 
mas nunca sem um objetivo 
definido. Do nascer ao cres
cer até o reproduzir e morrer, 
a naturalidade com que esses 
fatores se desenvolvem é re
almente impressionante.

Todavia, através de um in
tenso desejo e de uma forte 
dose de dedicação constante

uma pessoa também pode 
ser responsável pelo desen
volvimento ambiental, ou 
quem sabe, se este for sua in
tenção, pelo crescimento do 
amor em um relacionamen
to. Esta é uma decisão que, 
em qualquer um dos casos 
apresentados, cabe apenas a 
vontade do ser humano en
volvido no contexto. Só sei 
que já vi relações tidas como 
inviáveis se tornarem matri
mônios duradouros e cam
pos improdutivos produzi
rem árvores frondosas.

Esta é apenas uma singela 
homenagem ao dia do enge
nheiro florestal, comemora
do no 12 dia de julho, pro
fissão um tanto quanto des
conhecida da população em 
geral, mas fundamental para 
a sustentabilidade ambiental 
do nosso planeta.

Nessa data também foi re
alizado o casamento de um 
grande amigo que batalha 
diariamente para que os seus, 
os meus e os nossos filhos 
também possam apreciar 
as maravilhas que somente 
a natureza pode nos ofere
cer. E que agora, neste novo 
ciclo David e Daniele, dois 
engenheiros florestais, con
tinuem lutando juntos para 
mostrar ao mundo a força 
que a união de duas pesso
as que possuem sentimentos 
puros pode realizar.

Paulo Eduardo Tonon é
jornalista
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P O V O

DADOS
Esta semana o site do TSE 

(Tribunal Superior Eleitoral) 
começou a divulgar os dados 
dos políticos que solicitaram 
o registro de suas candidaturas 
para as eleições de outubro. 
Entre as informações públicas 
disponíveis para consulta es
tão a data de nascimento, es
tado civil e naturalidade dos 
candidatos. Sem falar da tão 
temida declaração de bens.

O MAIS RICO
Entre os candidatos que 

disputam a prefeitura de Len
çóis Paulista, ao contrário 
do que vem alardeando pe
los quatro cantos da cidade, 
Ailton Tipó Laurindo (PV) é 
o mais rico, seguido de Luiz 
Carlos Maciel (PHS), o Coqui- 
nha, e somente em terceiro lu
gar aparece a candidata Izabel 
Cristina Lorenzetti (PSDB), 
a Bel, que era apontada pela 
oposição como a mais abasta
da entre os candidatos da cida
de. Bel chegou a ser chamada 
de 'usineira' por Tipó.

PERDIDO
Jessé Marques Luquetto 

(PP), o candidato que pode 
perder sua vaga na disputa a 
qualquer momento por não 
estar filiado ao partido até 
a data limite para concorrer 
nas eleições deste ano, decla
rou que não possui nenhum 
bem. Questionado pela re
portagem de O ECO sobre 
a data de sua filiação, Jessé 
afirmou que ainda não se in
formou sobre o assunto.

SITE
Para acessar as informa

ções sobre todos os políticos 
da região e do Brasil, assim 
como o andamento dos pe
didos de registros de candi
daturas, é só visitar o site do 
TSE: www.tse.gov.br e procu
rar pelo link Eleições 2008 ou 
Divulgação de Candidaturas.

CHEIA
A candidata apoiada 

pelo prefeito José Antonio 
Marise (PSDB), a Bel, es
tá com a agenda cheia. Na 
noite de terça-feira 15, ela 
foi convidada por um gru
po de vereadores para con
versar com a Associação dos 
Moradores do Açaí II.

OBRAS
Bel também visitou as 

obras de ampliação e refor
ma da ala masculina do Lar 
dos Desamparados, o asi
lo, a convite do empresário 
Edemilson Greca, na tarde 
de ontem.

OUVIDOS
A campanha da candidata 

Chica Gamito (PT do B), em 
Igaraçu do Tietê, ainda não 
começou. Por enquanto, ela 
afirma que está na fase de 
estabelecer contatos e ouvir 
a opinião das principais alas 
da cidade para organizar seu 
projeto de campanha.

PROMESSA
Chica também aprovei

tou o contato com O ECO 
para mandar seu recado. 
"Não vamos prometer nada 
durante a campanha, mas 
assim que eleita vamos tra
balhar para fazer uma mu
dança drástica para melhor 
em Igaraçu. Não quero ser 
igual aos políticos daqui", 
alfineta.

EXTRA
Amanhã, a Câmara dos 

Vereadores de Lençóis Pau
lista realiza a primeira ses
são extraordinária durante 
o período de recesso. Na 
pauta está o projeto de lei de 
concessão de área para a em
presa LC Masiero, além de 
algumas alterações no regi
mento do Conselho Tutelar. 
A sessão está marcada para 
começar às 17h.

SEM REMUNERAÇÃO
Ontem, a Câmara de Ma- 

catuba se reuniria a pedido 
do prefeito Coolidge Hercos 
Júnior (PMDB). Estava pre
visto para ser votado em regi
me de urgência projeto de lei 
que autoriza convênio entre 
Macatuba, o Hospital Nos
sa Senhora da Piedade, em 
Lençóis Paulista, e a Associa
ção Hospitalar de Bauru. O 
presidente da Casa, Moacir 
Silvestrini (PV), fez questão 
de lembrar que a sessão não 
seria remunerada. Os paga
mentos por extraordinária 
foram suspensos e a lei que 
reajusta os salários a partir 
de 2009 determina que a en
grenagem continue assim.

ÁGUA E ESGOTO
O Professor Júlio César 

Assis Duarte (PSB), único 
opositor à tentativa de ree
leição dE Coolidge em Maca- 
tuba participou de encontro 
regional promovido pela Sa- 
besp (Companhia de Sanea
mento Básico do Estado de 
São Paulo), em Botucatu, na 
terça-feira 15. Professor Júlio 
foi convidado para o evento.

APRESENTAÇÃO
O encontro foi para apre

sentar o novo superintenden
te de Comunicação da Sabesp, 
Raul Christiano, estreitar laços 
com a imprensa e dar uma 
palhinha dos projetos que a 
companhia tem para a região. 
Independente de quem for o 
prefeito de Macatuba, Sabesp 
é um assunto que vai render 
pelos próximos anos. O con
trato do município com a 
estatal venceu em 2008, mas 
por decisão da própria com
panhia, foi prorrogado até 
2010. Coolidge não quer nem 
saber de renovação.

CAMPANHA NA RUA
Por falar em Coolidge, 

ele e sua equipe de governo 
trabalham a todo o vapor 
para colocar a campanha de 
reeleição na rua. Antes de 
tomar qualquer decisão, co
mo marcar a data e local dos 
comícios, por exemplo, Co- 
olidge consulta sua equipe 
de apoiadores. Dizem que 
'mineirinho' come quieto, 
mas Coolidge (que é natural 
de Minas Gerais) demonstra 
pressa e promete barulho.

À FRENTE
O deputado federal Mil

ton Monti (PR) vai presidir 
a Frente Parlamentar da Co
municação Social - FreCom, 
anunciada nesta semana em 
São Paulo. A frente é compos
ta por 198 deputados federais 
e 38 senadores e tem caráter 
suprapartidário.

CRITÉRIO
De acordo com Milton 

Monti, que liderou a iniciativa, 
o objetivo é analisar e debater 
com maior critério todas as 
matérias relacionadas à mídia, 
à comunicação e ao direito 
à informação que tramitam 
no Congresso.

"Meu filho tem rinite e 
quando chega a tarde 
eu coloco uma bacia de 
água no quarto e deixo 
uma toalha molhada na 
cabeceira da cama. Tudo 
isso para ele respirar me
lhor".

Clotilde do Santos 
Baldasse, dona de casa

"Meu filho tem alergia 
e eu faço inalação nele. 
Também coloco uma toa
lha úmida no quarto pa
ra diminuir a poeira".

Fátima Rodrigues, 
doméstica

"Minha filha tem renite 
e eu lavo toda semana os 
tapetes e cortinas para 
não juntar muita poeira. 
Quando o tempo está 
muito seco, ligo o vapori
zador no quarto".

Rosangela Aparecida 
Ferreira Rodrigues, dona 

de casa

Agora sim. Com a reforma da praça Prefeito José Salustiano de Oliveira, no Jardim Ubirama, em frente ao 
Batalhão da Polícia Militar, a criançada está aproveitando o local para se divertir no campo de futebol e 
nos brinquedos. Há pouco tempo, a praça era motivo de reclamações constantes.

FRASE

O inverno é 
sempre uma épo
ca problemática 
porque o nariz 
passa a fazer as 
funções de ume- 
decer, aquecer e 
filtrar. E o orga
nismo das crian
ças ainda não 
está preparado 
para esse tipo de 
situação"

Cristina Consolmagno 
Baptistella, pediatra e 

coordenadora de Saúde 
Comunitária de Lençóis Paulista, 

explicando porque é preciso 
ter cuidado redobrado com as 
crianças quando o tempo está 

muito seco

PARA PENSAR

"O significado das coi
sas não está nas coisas 
em si, mas sim em nos
sa atitude com relação 
a elas"

Saint Exupéry
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ELEIÇÕES 2008

Agora é que são elas
Apesar de ainda não atingirem a cota de 30% reservada para a candidatura de mulheres, elas buscam espaço nas eleições

Paulo Eduardo Tonon

Com uma sensibilidade 
maior às causas sociais e um 
jeito todo especial para en
frentar as divergências, as mu
lheres vêm conquistando cada 
vez mais lugar de destaque na 
vida política. Entretanto, nem 
a lei eleitoral da reserva de va
gas por gênero fez o número 
de candidaturas femininas 
deslancharem.

A lei que entrou em vigor 
em 1997 destina 30% das can
didaturas exclusivamente para 
mulheres. De lá para cá, muitas 
mulheres foram eleitas e inúme
ras outras se candidataram, mas 
dificilmente a cota foi preen
chida em sua totalidade. Cabe 
destacar que as vagas que não

foram preenchidas com candi
datas do sexo feminino não po
dem passar para os homens.

Nas cidades onde O ECO 
circula - Agudos, Areiópolis, 
Barra Bonita, Borebi, Igaraçu 
do Tietê, Lençóis Paulista, Ma- 
catuba e Piratininga- ao todo 
são 175 candidatas a vereado
ras. O total de candidatos a 
vereadores que solicitaram o 
registro é de 716. Para prefeito 
e vice, oito são mulheres.

Barra Bonita é a cidade da 
região que tem o maior nú
mero de mulheres candidatas 
a vereador. Do total de 125 
candidatos, 41 são mulheres, 
ou seja, mais de 29% das va
gas foram preenchidas dentro 
da reserva de gênero.

Para Lúcia Fantini (PV),

Arquivo Fernanda Benedetti/O ECO

que já foi vereadora de 1997 
a 2000, e concorre novamen
te a uma cadeira na Câmara 
de Macatuba, a política feita 
pelas mulheres é ao mesmo 
tempo mais suave, porém 
mais séria. "A gente analisa os 
projetos de uma forma dife
rente, o que fortalece o debate 
entre os vereadores. A lei das 
cotas foi muito positiva, mas 
mesmo assim ainda existe 
uma resistência muito grande 
das mulheres em se envolver 
com o jogo político, só não

podemos perder espaço ago
ra", afirma.

O município de Agudos 
também apresenta um núme
ro razoável de mulheres can
didatas. Das 81 solicitações 
de candidaturas, 22 foram de 
mulheres. Em Lençóis Paulis
ta, dos 115 políticos que plei
teiam uma vaga na Câmara, 
apenas 23 são mulheres, o que 
corresponde a 20% do total 
de candidaturas. Um número 
abaixo do esperado, mas que 
mostra que elas estão conquis-

CANDIDATOS A  VEREADOR NA REGIÃO

CIDADE total de 
candidatos

MULHERES
candidatas

%

Agudos 84 22 27%
Areiópolis 68 12 17,6%
Barra Bonita 125 41 29,9%
Borebi 38 7 18,4%
Igaraçu do Tietê 137 29 23,2%
Lençóis Paulista 115 23 20%
Macatuba 94 27 28,7%
Piratininga 55 12 21,8%
Total 716 175

MULHERES QUE CONCORREM AO 
CARGO DE PREFEITA E VICE

LENÇÓIS paulista
Izabel Cristina Campanari 
Lorezentti (PSDB) é candidata 
a prefeita e tem Luiz Carlos 
Trecenti (DEM) como vice

macatuba
Maria Lucilla Nunes Gouveia 
(PSDB) é candidata a vice 
na chapa em que o prefeito 
Coolidge Hercos Júnior (PMDB) 
tenta a reeleição

AGUDOS
Odete Luciano é candidata a 
prefeita pelo PSOL. Manoel 
Lemes de Lima é seu vice 
na chapa puro sangue

piratininga
Maria José Paranhos (DEM) é a can
didata a vice de Odail Falqueiro (PTB)

BARRA bonita
Gislene Ayelo (PC do B), vice na 
chapa do prefeito Padre Mário 
Teixeira (PC do B); Maria de Fátima 
Ricci Gabriel (DEM) é vice na chapa 
de Celso Aranha (PSC) e Isabel 
Marcato (PR) que disputa o cargo 
de vice ao lado de Silvio Finato (PP)

IGARAÇU DO TIETÊ
Maria Aparecida Chica Gamito 
(PT do B) candidata a prefeita 
que tem como vice José Eduílson 
dos Santos (PT do B)

tando seu lugar na vida públi
ca. Confira os números das 
outras cidades onde O ECO 
circula no quadro abaixo.

DIFERENÇAS
As mulheres também ga

nharam bastante destaque 
nas eleições majoritárias deste 
ano. Das candidaturas na re
gião para os cargos de prefeito 
e vice, oito são mulheres.

Para Izabel Cristina Cam
panari Lorenzetti (PSDB), a 
Bel, candidata a prefeitura de 
Lençóis Paulista, não existe re
lação entre sucesso profissio
nal e características como cor, 
idade, sexo e religião. "Acredi
to que com competência, gar
ra, otimismo, sensibilidade e 
perseverança, a mulher sem

pre faz a diferença por onde 
passa", completa.

Já Maria Aparecida Chica 
Gamito (PT do B), candidata 
a prefeita de Igaraçu do Tietê, 
acredita que mulher valoriza 
mais a ética. "Acho que estamos 
conseguindo nosso lugar na vi
da pública porque demonstra
mos algo diferente, melhor. Este 
é o ano das mulheres, portanto 
nada mais justo do que enfren
tarmos mais este desafio".

A candidata a vice prefeita 
de Barra Bonita, Gislene Aiello 
(PC do B), também acredi
ta no diferencial positivo das 
mulheres na política. "Além 
de muita competência, nós so
mos mais sensíveis aos proble
mas da sociedade e fazemos 
tudo com amor", finaliza.

Carla Izeppe/Jornal da Barra & Igaraçu

Bel disputa a prefeitura de Lençóis Paulista pela primeira vez Chica Gamito enrtou na política e quer ser prefeita de Igaraçu

MEIO a m b i e n t e

Água de mina não serve 
para consumo humano

A água da mina redesco- 
berta pela Ong Nossa Terra, 
em área de preservação per
manente do Jardim Monte 
Azul, não serve para consumo. 
A análise da água apontou 
contaminação por coliformes 
totais, que pode trazer sérias 
complicações à saúde huma
na se a água for consumida. 
Essas bactérias estão presen
tes no solo, fezes de animais e 
no processo de decomposição 
animal e vegetal.

Segundo nota da Ong, este 
tipo de contaminação é nor
mal em nascentes localizadas 
em áreas urbanas e que não 
possuem matas ciliares que

protegem suas águas.
Os animais que vivem nes

sa área de preservação perma
nente são imunes a esse tipo de 
contaminação por possuir um 
organismo completamente di
ferente do organismo humano.

A nascente foi descoberta 
quando os técnicos prepa
ravam a área para o projeto 
'Monte Azul sempre Verde', 
que resultou no plantio de 1,3 
mil mudas de árvores nativas, 
desenvolvido pela OngNossa 
Terra e a Prefeitura de Len
çóis Paulista, com a parceria 
da Duratex S/A, Grupo Lwart, 
Unibrás Agro Química do Bra
sil e Viveiro Nativas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 12-2008 
PROCESSO: 88-2008 ÓRGÃO: Pref. M. Macatuba OBJETO: aquisição de material pedagógico para 
escolas municipais, entrega única, MODALIDADE: Tomada de Preços ENCERRAMENTO: 05/08/08 
-  14:00 h. DESCRIÇÃO DO EDITAL: Acha-se aberta na Pref. Macatuba, a T.P. 12-2008, do tipo menor 
preço por ítem. Os interessados em participar deverão cadastrar-se na Prefeitura de Macatuba, até 01/08, 
às 16:00 h., satisfazendo as exigências do art. 27 da Lei 8666/93. O edital, na íntegra, poderá ser lido e 
obtido no Setor de Licitações, na 9 de Julho, 15-20, centro, Macatuba-SP, das 8:00 às 11:30 e das 13:00 
às 16:00 horas, nos dias úteis. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo 
telefone (14)3298-9818/3298-9819.
Macatuba, 16 de julho de 2.008.
Coolidge Hercos Junior - Prefeito Municipal

Edital de 1® e 2® Praça e eventual Leilão, do bem penhorado do executado Bello Auto Posto de Serviços Ltda., expedido 
nos autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, Processo n° 008.1995.000027-8/000000-000 n° Ordem 616/95, re
querido por Banco do Brasil S/A, contra o executado supracitado, com prazo de 20 dias. O Dr. Adilson Aparecido Rodrigues 
Cruz, Ju iz  de Direito da Comarca de Agudos/SP. Fa z  saber a todos quantos o presente virem, conhecimento tiverem, e 
interessar possam, que no dia 05 de agosto de 2008, às 13:30 hrs, no átrio do Fórum local, sito na Rua Paulo Nelli n° 276, 
nesta cidade, o porteiro dos auditórios ou quem suas vezes estiver fazendo, levara a publico pregão de venda e arremata- 
ção, em 1® praça, a quem mais der e maior lance oferecer, acima da respectiva avaliação, o bem penhorado do executado 
Bello Auto Posto de Serviços Ltda., expedido nos autos de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, Proc. 616/95, reque
rido por Banco do Brasil S/A contra o executado acima citado, e constante de: “a) Imóvel -  Um prédio para exploração do 
comercio de revenda de derivados de petróleo, sito a Rua 7 de Setembro, 630, lado par, setor 01, quadra 10, lote 04, da 
divisão urbana desta cidade, distrito, município e comarca de Agudos, e seu respectivo terreno, de formato retangular, com 
a área de 680,00m®, com as seguintes medidas e confrontações: 20,00m de frente, p/ a rua 7 de Setembro, 34,00m por 
um lado, confrontando c/ Avenida Sebastiana Leite, com a qual faz esquina, 34,00m pelo outro lado, confrontando com o 
prédio n° 647, da Rua 7 de Setembro, de propriedade de Adilson Carlos Barbosa, sucessor de Francisco Alves Barbosa e 
20,00m nos fundos, confrontando com o prédio n°34, da avenida Sebastiana Leite, de propriedade de Hanna Assad Ayub, 
e registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Agudos/SP, matricula 1.287, Registro Geral -  Livro2. Sendo o imóvel 
(prédio) foi avaliado em 17 de dezembro de 2.007, no valor de R$ 119.970,00. Devendo a avaliação e o calculo exeqüendo, 
serem atualizados até a data do leilão. Referido bem encontra-se depositado em mãos dos executados, Xaquib Sahid 
Hendem, brasileiro, comerciante, RG  n° 3.432.362 e do C P F  n° 609.995.358-20; e sm. Ivete Perni Handem, brasileira, 
comerciante, RG  n° 3.133.983, casados, residentes e domiciliados na rua Prefeito Antonio Condi, n° 699, nesta cidade 
de Agudos/SP; Caso não haja licitantes na 1® Praça, referido bem, será levado a publico pregão, em 2® Praça e eventual 
Leilão, no dia 15 de agosto de 2008, às 13:30 horas, no mesmo local supra designado, quando será vendido a quem maior 
lance oferecer, desprezada a avaliação. Dos autos não consta a existência de Recurso Pendente de decisão, bem como 
na matricula n° 1.287 (fls. 318/321), consta a existência de ônus gravando, Reg. N°10 -  Hipoteca -  Cédula de Credito 
Comercial n° 95/00083-6, emitida em 12.01.1995, no valor de R$ 50.000,00, a favor do Banco do Brasil S/A, Agencia de 
Agudos SP, Reg. n° 11 Ação de Execução Fiscal requerida por Caixa Econômica Federal, processo n°63/96, no valor 
de R$ 5.041,82 em 26.11.199. Pelo presente fica o executado Bello Auto Posto de Serviço Ltda. Inscrito no CN P j  sob n° 
43.138.510/0001-32, na pessoa de seu representante legal, Xaquib Sahid Hendem, e s/m Ivete Perni Handem, Intimados 
das designações supra, caso não sejam encontrados para a intimação pessoal pelo Oficial de Justiça. E, para chegar ao 
conhecimento dos interessados e principalmente da executada, expediu-se o presente, prazo de 20 dias, que será afixado 
no átrio do Fórum; no local de costume, na foram da lei. Agudos/SP, 02.06.08.
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A S T R A  S E D A N  E LE G A N C E 2007 C IN Z A

A S T R A  GL 2000 C IN Z A
A S T R A  M ILLE N IU M 2001 PR ATA

A S T R A  S E D A N 2003 A Z U L
A S T R A  S E D A N  E LE G A N C E 2005 C IN Z A A R  D IG IT A L + A R  B A G

M E R IV A 2003 P R E TA
Z A F IR A  E L ITE 2007 PR ATA

S A V E IR O 1988 V E R M E LH O D IE S E L
PARATI 16 V 1999 B R A N C A

G O L 1000  16 V  4  P O R TAS 2002 B R A N C A L IM P -D E S E M -D IR -A R
G O L I P LU S 1996 PR ATA

M O D E L O A N O C O R O P C I O N A I S
G O L MI 1997 B R A N C A

G O L C L 1.8 1993 B E G E

G O LF 2001 C IN Z A

G O L CLI 1995 B R A N C A

FIE S TA  C LX 1997 B R A N C O

E S C O R T  GL 1.6 1998 B R A N C O C O M P LE T O

E S C O R T  GL 1.6 1996 PRATA

R A N G E R 2000 B R A N C O

U N O  E LE T R O N IC 1994 V E R D E

U N O  E LE T R O N IC 1994 A Z U L

U N O  M ILLE  F IR E 2003 B R A N C O

S C E N IC 2003 A Z U L C O M P L E T O + A IR B A G

S C E N IC 1999 C IN Z A C O M P L E T A

C IV IC  LX 1998 PRATA

JE E P 1975 V E R M E LH O

C G  150 TITAN 2004 V E R D E

FAZEMOS TROCA COM TROCO - FINANCIAMOS CARROS ATE 100% E A PRIMEIRA PARCELA PARA 60 DIAS - CARROS ACIMA DO ANO 1993 FAZEMOS ATE 48 MESES - REFINANCIAMOS SEU PROPRIO VEICULO A PARTIR DO ANO 1994 - FINANCIAMOS KOMBI-VANS E CAMINHAO

Fones: 3264-3968 e 3264-3033
Av. Papa João Paulo II (ao lado do Auto Posto Leão) - Lençóis Paulista
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Oficina da arte
Oficina Cultural 'Glauco Pinto de Moraes' abre inscrições para cursos em Agudos, 
Areiópolis, Barra Bonita, Borebi, Igaraçu do Tietê, Lençóis Paulista e Piratininga

Fernanda Benedetti

Da Redação

Estão abertas as inscri
ções para os cursos da Ofici
na Cultural Regional 'Glauco 
Pinto de Moraes. Os cursos 
serão realizados nas cidades 
de Agudos, Areiópolis, Bar
ra Bonita, Borebi, Igaraçu do 
Tietê, Lençóis Paulista e Pi
ratininga. São aulas de circo, 
teatro, dança, cinema e músi
ca. As inscrições são gratuitas. 
Interessados devem procurar 
a diretoria ou secretaria de 
Cultura de seus municípios.

Agudos recebe a oficina de 
'contação de histórias', coor
denada por Bruna Laselva Ha- 
mer. As 20 vagas disponíveis 
podem ser preenchidas até 
o dia 3 de outubro, através 
de uma carta de interesse. O 
único pré-requisito para ser 
selecionado é que o interessa
do tenha 18 anos ou mais. A 
oficina será realizada às sex
tas, das 18h30 às 21h30, no 
período de 3 de outubro até 
21 de novembro.

Já os iniciantes na área 
musical, na faixa etária de 9 a 
14 anos, de Areiópolis podem 
participar da oficina de flauta 
doce. As atividades ocorrem 
de 10 de setembro até 26 de 
novembro, das 9h às 12h, às 
quartas-feiras. Estão sendo

Casa da Cultura em Lençóis Paulista terá oficina de dança clássica

oferecidas 20 vagas, coordena
das por Rosângela de Almeida 
Salles. Os interessados podem 
se inscrever de 4 de agosto até 
9 de setembro.

Em Barra Bonita, de 8 de 
setembro até 27 de outubro, 
sempre às segundas-feiras, 
ocorrerá oficina de 'perna de 
pau', com coordenação de 
Rodrigo Fernando. O curso é 
direcionado para iniciantes, 
com idade entre 13 e 17 anos. 
Ao todo são oferecidas 20 va
gas. As inscrições vão até o dia

4 de setembro. Em Barra Boni
ta também acontece o ciclo de 
estudos 'cinema: uma aborda
gem introdutória à sétima ar
te', com outras 20 vagas dispo
níveis, voltadas para o público 
a partir de 15 anos.

No município de Borebi, 
os interessados, com idade 
entre 7 e 12 anos, podem se 
candidatar a uma das 20 vagas 
disponíveis para a oficina de 
teatro para crianças, até o dia 
10 de setembro. A oficina terá 
a coordenação de Bruna Lasel-

va Hamer. As atividades ocor
rem de 11 de setembro até 30 
de outubro, nas quintas-feiras, 
das 9h às 12h.

Em Igaraçu do Tietê tem 
a oficina de circo 'acrobacia 
de solo', também com 20 va
gas disponíveis. As atividades 
acontecem de 9 de setembro 
a 25 de novembro, às terças- 
feiras, das 14h às 17h. O curso 
é voltado para crianças e ado
lescente entre 12 e 17 anos.

Na Casa da Cultura Maria 
Bove Coneglian, em Lençóis 
Paulista, acontece a oficina 
de dança clássica entre 25 de 
outubro e 20 de dezembro. O 
curso é voltado para pessoas 
com idade a partir de 15 anos. 
No dia 24 de outubro haverá 
uma aula teste.

Em Piratininga haverá 
duas oficinas: de percussão 
rudimentar e de malabares. 
Para os dois cursos são ofe
recidas 20 vagas. A oficina 
de percussão é voltada para 
crianças e adolescentes entre 
10 e 14 anos e será realizada 
às segundas-feiras. Para a ofi
cina de malabares, o público 
alvo é de nove a 13 anos e as 
atividades serão às terças-fei
ras. A programação completa 
e outras informações podem 
ser encontradas no site www. 
oficinasculturais.org.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES 

AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 43-2008
PROCESSO: 89-2008 -  EDITAL: 56-2008 - OBJETO: contratação de uma empresa especializada em 
locação de máquinas fotocopiadoras multifuncionais, para suprir as necessidades dos serviços de cópia, 
impressão, e digitalização de documentos das Secretarias de Administração e Educação, durante 04 
meses a partir da instalação, com a locação de 04 máquinas de grande porte e 01 de pequeno porte, para 
uma extração máxima de 240.000 cópias, sendo 6.000 por mês. O prazo de instalação e início dos servi
ços deverá ser de até 15 dias após assinatura do contrato. O pagamento será efetuado até o 15° dia após 
o recebimento da nota ^scal. ENTREGA DOS ENVELOPES E LANCES: 30.07.2008 às 09h00min. 
O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, Rua 9 de Julho, 15-20, Centro, 
Macatuba, das 08:00 às 16:30, nos dias úteis, pelo site www.macatuba.sp.gov.br/pmm, ou solicitando-o 
pelo e-mail pregao@macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima 
ou pelo telefone (14) 3298-9856.
Macatuba, 16 de julho de 2.008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO TERMO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO 40-2008
PROC: 83-2008 - EDITAL: 51-2008 - ÓRGÃO: Prefeitura M. Macatuba - OBJETO: Registro de Preços 
para serviços mecânicos preventivos e corretivos à veículos pesados, e para serviços de torno e solda à 
veículos e implementos da frota municipal. A Pref. de Macatuba torna público que o Prefeito Municipal 
homologou o processo em referência, adjudicando o objeto da licitação da seguinte forma: em favor de 
HLP MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS LTDA ME o item 01 - serviços mecânicos 
preventivos e corretivos a veículos pesados, pelo valor de R$ 34,00/hora; e em favor de PEREIRA E 
INÁCIO FERRAGENS LTDA -  ME o item 02 - serviços de torno e solda à veículos e implementos 
da frota municipal, pelo valor de R$ 39,00/hora. Fica, pois, a licitante HLP MANUTENÇÃO DE 
BOMBAS HIDRÁULICAS LTDA ME convocada para assinatura da Ata de Registro de Preços, dentro 
no prazo de 5 dias, e a licitante PEREIRA E INÁCIO FERRAGENS LTDA -  ME convocada a regula
rizar a CND do INSS dentro do prazo de 2 dias úteis; após isso, fica também convocada para assinatura 
da Ata de Registro de Preços.
Macatuba, 14 de julho de 2008.
COOLIDGE HERCOS JÚNIOR -  Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 082/2008 -  Processo n° 164/2008 

Objeto: Registro de preços para aquisição de Emulsão Asfáltica RL-1C 
-  Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 
29 de julho de 2008 às 09:00 horas -  O edital completo encontra-se 
disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça 
das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 16 de julho de 2008. JÚLIO 
ANTONIO GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 083/2008 -  Processo n° 165/2008 

Objeto: Registro de preços para aquisição de cimento asfáltico de 
petróleo -  CAP-50/70 -  Tipo: Menor preço -  Recebimento das 
propostas e sessão de lances: 29 de julho de 2008 às 10:00 horas -  O 
edital completo encontra-se disponível no site www.lencoispaulista. 
sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, 
Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 
16 de julho de 2008. JÚLIO ANTONIO GONÇALVES - Diretor de 
Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 084/2008 -  Processo n° 166/2008 

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos -  Tipo: 
Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 29 
de julho de 2008 às 14:00 horas -  O edital completo encontra-se 
disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça 
das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 16 de julho de 2008. JÚLIO 
ANTONIO GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 085/2008 -  Processo n° 167/2008 

Objeto: aquisição de dois desfibriladores -  Tipo: Menor preço -  
Recebimento das propostas e sessão de lances: 30 de julho de 2008 
às 10:00 horas -  O edital completo encontra-se disponível no site 
www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras 
n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14
3263.0040. Lençóis Paulista, 16 de julho de 2008. JÚLIO ANTONIO 
GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 086/2008 -  Processo n° 168/2008 

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos -  Tipo: 
Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 30 
de julho de 2008 às 14:00 horas -  O edital completo encontra-se 
disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça 
das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 16 de julho de 2008. JÚLIO 
ANTONIO GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 17 de Julho de 2008. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 243,84.

EXTRAVIO
LUCILEIDE SOARES DE MORAES FERREIRA LENÇÓIS PAULISTA - 
ME, empresa estabelecida a Rua Ciro Gomes n. 543 -  Lençóis Paulista/ SP, 
Inscrição Estadual n. 416.101.204.112 e CNPJ n. 04.961.220/0001-32, DE
CLARA para os devidos fins que se encontra EXTRAVIADO os talões de 
notas fiscais de venda a consumidor série D-1 contendo a numeração de n. 001 
a 500, não se responsabilizando pelo uso indevido dos mesmos.
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Aguarde!
Em breve uma nova edição do Especial Divelpa Chevrolet

com novidades para você!
Enquanto isso... os carros que você quer pelo preço que você pode paçar estão aqui na DIVELPA!

*
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ÇUEMCOMPAfU

COMPRA
CHEVnOLIT-*»-

Av. Adnano Anderson Fô anhofi, 5S0 
Distrito Industrial * SP

Fone: (14) 3269~1581
DIVELPA

CHEVROLET

http://www.macatuba.sp.gov.br/pmm
mailto:pregao@macatuba.sp.gov.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
http://www.lencoispaulista
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
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Imagens de uma história
Divisão de Cultura vai catalogar mais de 11 mil fotos antigas do acervo municipal; 
iniciativa é segundo passo do projeto 'Escrevendo Nossa História'

Kátia Sartori

A Divisão de Cultura de 
Macatuba iniciou neste mês 
a catalogação e digitalização 
de cerca de 11 mil fotografias. 
Segundo a secretária de Cul
tura, Elen Soares, a iniciativa 
consiste na segunda etapa do 
projeto 'Escrevendo Nossa 
História' A primeira etapa 
foi a organização cronológi
co dos principais aconteci
mentos que compõem a his
tória do município, realizada 
pela historiadora Maria de 
Lourdes Sorreano. O levanta
mento começou no segundo 
semestre de 2007. A terceira 
e última etapa será o lança
mento de um livro contando 
a história de Macatuba.

As 11 mil fotografias são 
parte do acervo do Centro 
Cultural. Segundo Elen, pa
ra fazer o trabalho foi con
tratada uma empresa espe
cializada em consultoria em 
Cultura e Turismo. Todas as 
imagens estão sendo digi
talizadas. As fotografias em 
papel serão posteriormente 
arquivadas para sua conser
vação. O trabalho está sendo 
realizado por Débora Fanti- 
ni. A expectativa é de que tu
do seja concluído num prazo 
de dois meses.

Segundo Elen, as ima
gens estão sendo separadas 
de acordo com os temas. A 
maior parte das fotografias 
retratam desfiles cívicos, 
carnavais, inaugurações de 
prédios públicos e visitas de 
autoridades a Macatuba, co-
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j6SSiSS“í|||! Débora trabalha separando, 
digitalizando e arquivando 
fotos; à esquerda, foto de 
carteira de habilitação de 1947

Câmara faz extraordinária 
para votar convênio

Estava prevista para a 
noite de ontem a realização 
da primeira sessão extraor
dinária pela Câmara de Ma- 
catuba, durante o recesso de 
julho. Os vereadores se reu- 
niriam para votar, em regi
me de urgência, projeto en
viado pelo prefeito Coolidge 
Hercos Júnior (PMDB), que 
autoriza convênio com o

Hospital Nossa Senhora da 
Piedade, de Lençóis Paulis
ta, e a Associação Hospitalar 
de Bauru. O convênio é para 
execução do programa Pró- 
Santa Casa.

Na verdade, o projeto 
consiste na transferência de 
recursos para os hospitais, 
para realização de exames e 
atendimentos em pacientes

encaminhados por Macatu- 
ba. Para o Hospital Nossa 
Senhora da Piedade, a trans
ferência é no valor de R$ 120 
mil. A Associação Hospitala- 
ra de Bauru deve receber R$ 
15 mil, caso o convênio seja 
aprovado. Os recursos são da 
Secretaria Estadual de Saúde. 
Os convênios são válidos até 
junho de 2009.

mo governadores e deputa- vros ou mesmo organizar reito de dirigir um automó- 
do. Débora também realiza exposições fotográficas. vel. O documento é de 2 de
uma pesquisa para desco- O trabalho mal começou e agosto de 1947. 
brir o nome das pessoas nas já reserva algumas surpresas. 
fotografias e data em que Um álbum datado de 1955 
foram tiradas. "Você pode mostra como era o cotidia- 
observar que muitas fotos no do padre Roberto Wanke 
estão com alguma etiqueti- e outras figuras religiosas de 
nhas. Nós estamos fazendo Macatuba na metade do sé- 
uma pesquisa para saber tu- culo passado. Outro achado 
do", explica. Todas essas in- é a imagem da habilitação de 
formações serão arquivadas. Áurea Rodrigues Bernardes,
A partir daí ficará mais fácil uma das primeiras mulheres 
organizar o material em li- macatubenses a garantir o di-
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UMA EMPRESA FORTE 
SE FAZ COM  PRODUTOS 

DA MAIS ALTA QUALIDADE.

b a r r a  b o n i t a

Alunos da faculdade gratuita 
vencem jogo nacional

Seis alunos do curso de 
Gestão e Marketing de Pe
quenas e Médias Empresas, 
da faculdade gratuita de 
Barra Bonita, foram desta
que em gincana nacional, 
promovida pela Faculdade 
Interativa Uniderp. O jogo 
teve duração de dez sema
nas e contou com a parti
cipação de 125 grupos, de 
40 cidades, espalhadas por 
todo o Brasil, que estão 
cursando o 3° semestre. A 
equipe vencedora é forma
da pelos alunos Abraim 
Cruz dos Santos, Ander- 
son Gustavo Batista Soares,

Evandro Batista da Cruz, 
Rosângela Tavares e Sílvia 
Maria Mendonça. O grupo 
apresentou investimento 
que teve 273% de retorno 
financeiro. Os estudantes 
montaram empresas fictí
cias e durante quatro roda
das, simularam investimen
tos e retornos financeiros.

A faculdade gratuita 
chegou em Barra Bonita 
em 2007 e tem 150 alunos 
nos cursos de Gestão e Ma
rketing de Pequenas e Mé
dias Empresas, Pedagogia e 
Serviço Social. As aulas são 
por meio de videoconfe-

rência e o sinal é retrans
mitido pela Faculdade In
terativa Uniderp.

O professor de Barra Bo
nita Emerson Luiz Primo, a 
supervisora Dinalva Pavani 
e demais professores para
benizam não só a equipe 
vencedora, mas todos os 
acadêmicos da faculdade. 
"Temos orgulho em ser con
siderados o melhor pólo 
presencial da Uniderp. Vá
rias cidades do Estado de 
São Paulo, interessadas em 
instalar seus pólos, já nos 
visitaram para conhecer o 
projeto", destaca Dinalva.

Frígbl, uma das 200 maiores empresas do agronegócio do Brasil, 

e uma das 1000 melhores e maiores empresas em crescimento de 

vendas de 2007, segundo o anuário Exame Melhores e Maiores 2008.

A Frigol tem importante participação no mercado de carnes bovinas 
em modernos processos de industrializaçõo. Atualmente, gera cerca de 1.300 empregas 
diretos e produz 130 mil t/ano, que são distribuídos em todo o Brasil e exportados pora 
diversos países. A Frigol prima pela sustentobilidade, investindo em ações de co-geração 

de energia, produção de biodiesel e reflorestomento em áreas próprias. Além disso, 
tem consciência de seu papel social nas regiões em que atua, desenvolvendo e apoiando 

atividades sociais de estímulo a crianças e adultos. Frigol. A marca da carne.

frigol.
A  M a r c a  d a  Carne.

Com a coleta e o rerrefino, nós preservamos o meio ambiente 
fornecendo a destinação adequada para óleos lubrificantes usados 
ou contaminados de oficinas, indústrias, transportadoras, etc. 
Assim, garantimos a preservação dos recursos naturais 
e a continuidade do progresso.

A Lwart Lubrificantes 
faz parte do seu dia-a-dia.

Valorizando o homem, 
construindo o futuro.

www.grupolwart.com.br

http://www.grupolwart.com.br


No últim o final de semana a galera se 

reuniu na Cia. da Esfiha, na Pizzaria 

Hábil e no Restaurante Varanda. 
Confira quem  foi clicado!

A U T O  P Q S T D
S A N  M A R IN O

PROMOÇÃO DE FIM DE SEMANA 
LAVE SEU CARRO E ABASTEÇA

Av. Pref. Jácomo N. Paccola, 589 
Pq. Rondon - F.: 3263-5373 

Lençóis Paulista

Auto Mecânica

Canaã
Fone:

8132-0399
9772-4226
Rua Sete de Setembro, 
241 - Centro - Agudos

l'osf« Churrascaria áWihIcIo
1 SUPER PROMOÇÃO |

GAS. COMUM R$ 2,439

ÁLCOOL R$ 1,179

DIESEL R$ 2,059
1 P O S TO :1 4 . 32 64 -96Ó 5  |

m«^J1!3263-0337PRDMDÇÁD
R O D ÍZ IO  C A S A L  R $ 2 S

Ficou na mão. 
Ligue para nós!

Oficina especializada^}
INJEÇÃO ELETRÔNICA, 
DIREÇÃO HIDRÁULICA 
AR CONDICIONADO, 

NACIONAISUlMPORTADOS

Rua Minas Gerais, 850Jd. Cruzeiro 
F.: 14.3263-6482 

Cel.: 8124-6114sLençóis Paulista
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Lanches, porções e bebidas. ^

Av. Coronel Virgílio Rocha, 8104 - F.: 14. 3298-1193 - Macatuba ^
^̂ <Desãl992 ^

BAR t CULTURA
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R. Pedro Natálío Lorenzettí, 836 - sala 4 - Centro - Lençóis Paulista

OFERTAS VÁLIDAS DE 14/07/08 À 02/08/08. 
DESCONTOS CONCEDIDOS SOB O 
PREÇO DE ETIQUETAA PRAZO.
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PARA PAGAMENTO 
PARCEIADO

VISA MODAS
Em Lençóis Paulista: 

Rua Ignácio Anselmo, 812 - F.: 3263-0960 
Rua Geraldo Pereira de Barros, 636 - F.: 3264-1920


